
COOKIES
DEGOEDENJURISTEN.NL
1.1. DEGOEDENJURISTEN.NL gebruikt cookies om de gebruikservaring

op haar websites te optimaliseren en te verbeteren. Wij kunnen zo
onze diensten beter op onze gebruikers afstemmen. Cookies zijn
kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van een apparaat
worden geplaatst. De door het cookie gegenereerde informatie over
je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen
beveiligde servers van degoedenjuristen.nl. Met behulp van cookies
kunnen gebruikers worden herkend en kunnen voorkeuren worden
opgeslagen.

1.2. Er zijn grofweg drie soorten cookies; functionele cookies, analytics
cookies en advertising cookies. Functionele cookies worden gebruikt
om het inloggen en het navigeren op de websites van
degoedenjuristen.nl te verbeteren of te vergemakkelijken. Daarnaast
onthouden functionele cookies ook je instellingen en/of voorkeuren
bij het gebruik van onze websites. Analytics cookies helpen ons
bijvoorbeeld met het analyseren van het gebruik van onze websites.
Advertising cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je advertenties
ziet die zijn aangepast aan jouw interesses.

1.3. Geen cookies toestaan?
degoedenjuristen.nl stelt de bezoekers van haar website op deze
wijze op de hoogte van het gebruik van cookies. De bezoeker kan
daarna zelf bepalen hoe er met de cookies omgegaan moet worden.
De browser kan ingesteld worden om cookies niet, of gedeeltelijk, toe
te staan. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te
accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle
cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt
verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services,
op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies
zijn uitgeschakeld in je browser.

1.4. Voor de meest gebruikte browsers vind je op onderstaande pagina’s
een toelichting van de leverancier:
Google Chrome
(https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platf
orm%3DDesktop&hl=nl)
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-ex
plorer-delete-manage-cookies)
Firefox
(https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-comp
uter-opgeslagen)
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[ Op alle relaties, dienstverlening en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.
Op uw eerste verzoek zal u gratis een exemplaar worden toegezonden. Bovendien zijn de algemene voorwaarden te raadplegen op de website. Zie

https://degoedenjuristen.nl/algemenevoorwaarden.pdf. ]
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Safari
(https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac)
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